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ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA:
SYSTÉMY KRMENÍ ZVÍŘAT S POMOCÍ 
PŘÍRODNÍCH MIKROŽIVIN

- Lépe fungující imunitní systém
Zdraví zvířat

- Lepší užitkovost

Konverze krmiva, růst, mléko, vejce

- Lepší kvalita

Maso, mléko, vejce

- Udržitelná a efektivní výroba s nižšími výrobními
náklady

Zal. 1962
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NAŠI PARTNEŘI V ZAHRANIČÍ
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Výživa odchovávaných telat a jalovic se stává stále
důležitějším tématem chovatelů, producentů mléka. Podle
švýcarského odborníka na výživu Jürga Hofmanna však klíč
k zajištění konzistentních a úspěšných výsledků v chovu
dojnic se nachází před prvním otelením. Proto je třeba
zaměřit pozornost a zdroje na tele. "Příliš extenzivní výživa
telat (s málo koncentrovaným krmením) a příliš intenzivní
výživa jalovic jsou klíčovými chybami, které chovatelé často
dělají," tvrdí.
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Jürg chce zvrátit toto 
paradigma a připravit více mléčného
skotu na správnou cestu celoživotní
produktivity. Jeho společnost
Hofmann Nutrition AG, HOKOVIT, 
vytvořila to, co on označuje jako
"dokonalý a spolehlivý systém “
pro odchov telat a jalovic –
metoda HOKOVIT Super Heifer.

Vývoj metody Super Heifer začal před 15 lety jako pokus čelit
obrovským výzvám při odchovu telat a jalovic. Ve zdraví, 
mortalitě, morbiditě, růstu, rámci zvířat, konverzi krmiv, fitness a 
vývoji orgánů viděl jednoduše "příležitosti k optimalizaci a 
zlepšení".
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Dle jeho názoru nikde není nutná vyšší úroveň produktivity než v 
odvětví výroby mléka. Tváří v tvář celosvětovému rozmachu
produkce mléka je zajištění úspěchu v obnově základního stáda
dojnic "prostě otázkou účinnosti". Producenti mléka jsou pod
velkým tlakem a potřebují dobře vyvinuté jalovice. Optimální věk
prvního otelení je 23 měsíců. V tomto věku musí být připraveny
splnit požadavky na vysoký výkon bez jakýchkoli problémů. 
Nároky na zvíře jsou mnohem složitější než jednoduše přírůstek
hmotnosti. U mléčných jalovic je navíc důležitá nejen velikost a 
hmotnost, ale také fitness, plodnost a celkový zdravotní stav. Je 
také velmi důležité, aby jalovice byly vysoce rámcové a nebyly
zatučnělé.

Metoda HOKOVIT Super Heifer se dělí na tři kroky.
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Prvním krokem je napojení novorozeného telete kolostrem, nejlépe
mateřským, s přídavkem CAVICOL (krok, který pan Hofmann 
označuje za nezbytný, protože vysoká mléčná užitkovost u
dnešních plemen mléčných krav "zředila" nejdůležitější ochranné
látky v mlezivu). První nápoj je také doplněn přípravkem
HOKOSTAR, který obsahuje železo, vysoce stravitelné stopové
prvky a emulzi vitamínů navržených tak, aby měly "ultra-rychlý" 
účinek injekce, ale byly podávány perorálně. "Tímto způsobem
zajišťujeme imunitu a vitalitu telete od prvního dne," potvrzuje pan
Hofmann.
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Druhý krok probíhá od prvního týdne života až do věku šesti
měsíců, se zaměřením na podporu imunitního systému a 
metabolismu s přípravkem CALVISTART, mikronutriční přípravek
společnosti Hokovit. Pan Hofmann dále uvádí, že CALVISTART je 
míchán do mléka a kompletní krmné směsi a je krmen spolu se 
senem a slámou ad libitum. Při poměrně málé spotřebě mléka to
nemá za následek ztrátu růstu. Časné a neomezené používání
krmiv pro odchov telat s CALVISTARTem podporuje nejen zdravotní
stav a růst, ale také optimální vývoj bachorů a klků bachoru. 
Jalovice, které se takto odchovají, produkují více mléka z krmiv
než konvenčně chované telata. Ve věku šesti měsíců dosahují
Holsteinské jalovice v průměru metodou Super Heifer 230 kg ž.hm. 
a jsou v nejlepším stavu.
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Po šestém měsíci jsou zvířata připravená na třetí krok. Podle pana
Hofmanna, zrychlený vývoj bachoru znamená, že "nákladné krmení od
věku sedmi měsíců není nutné," což znamená, že jalovice mohou být
krmené bílkovinným objemným krmivem spolu s doplňkem mikroživin
SUPER HEIFER GUARD až do první otelení. "Dobytek krmený objemným
krmivem, je zdravější díky posílení imunitního systému, má mnohem
lepší konverzi krmiva, dosahuje požadovaného růstu a vykazuje
vynikající vývoj a zlepšenou plodnost," tvrdí Jürg. Jalovice dosáhnou
420 kg ž.hm. ve věku 14 měsíců, tímto jsou vhodné pro první
inseminaci a první otelení je pak ve věku 23 měsíců při živé hmotnosti
650 kg. “Tyto výsledky zaznamenáváme opětovně na různých farmách," 
tvrdí pan Hofmann. "Vidíme jalovice odchované na metodě Super 
Heifer, jež produkují mnohem více mléka již na první laktaci a přinášejí
lepší živý výkon. A jsou dokonale zdravé, vhodné a plodné - dokonce s 
nižšími celkovými náklady na chov, než jsou konvenčně chováné mléčné
telata a jalovice. "
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Tři základní mikronutrienty, které jsou součástí produktů
CALVISTART a SUPER HEIFER GUARD vyvinutých a vyráběných
společností Hofmann Nutrition, jsou klíčem k plnému úspěchu: 
HOMEXAN moduluje a posiluje imunitní systém a reguluje trávení. 
HOKOLYSAT zlepšuje metabolismus a tím i růst, konverzi krmiva a 
tvorbu svalů u mladých zvířat. G II zlepšuje metabolismus starších
zvířat a zajišťuje špičkový výkon v této oblasti. V závislosti na 
potřebách a věku zvířete jsou tyto jedinečné imunitní a 
výkonnostní vlastnosti mikronutrientů HOKOVIT kombinovány s 
přírodním kolostrem, bylinnými a rostlinnými výtažky a vysoce
biologicky dostupnými stopovými prvky. "Toto je tajemství," tvrdí
pan Hofmann.
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Zakladatel společnosti Hofmann Nutrition vidí tento systém jako
způsob, jak vyvrátit nejistotu z procesu, a to pomocí pečlivě
kalibrované výživy pro dosažení optimálních výsledků. "Zlepšujeme
odchov telat a jalovic pomocí HOKOVIT systému krmení. V 
důsledku toho dochází k méně chybám a problémům spojeným s 
výživou," tvrdí Jürg. Zákazníci tento přístup potvrdili: "Nejlepší
německý holštýnský chovatel mi nedávno řekl:" Od té doby, co
jsem začal krmit telata metodou Super Heifer, už nemám problémy
s krmením a dokonce mohou tuto práci vykonávat méně
kvalifikovaní pracovníci – není nic, co by se mohlo pokazit. ""
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To jistě přispělo k celosvětovému rozšíření programu. Kromě
domácích trhů společnosti Hofmann Nutrition ve Švýcarsku,  
funguje také v Německu, ve východní Evropě a v Rusku. Portfolio 
společnosti Hofmann Nutrition AG zahrnuje produkty pro skot, 
prasata, drůbež, ryby, psy a kočky. Společnost působí ve více jak
20-ti zemích od Ameriky po Asii, což je území pro růst
osvědčeného konceptu produkce mléka. "Metoda HOKOVIT Super 
Heifer může být použita kdekoli na světě, generujíce příběhy o 
úspěchu pro výrobce krmiv, dodavatele premixů a samozřejmě pro 
producenty mléka."
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CALVICOL 
Doplňkové krmivo pro telata

Obsahuje :

KOLOSTRUM

Čisté, sušené hovězí kolostrum špičkové kvality, bohaté na kolostrální ochranné látky, zvyšuje pasivní imunitní přenos u
všech novorozených savců. Ale i starší a dospělá zvířata profitují z přidávání kolostra do krmné dávky kvůli rozmanitosti
přírodních látek, které působí přes střevo: imunoglobuliny, blokátory škodlivých mikroorganismů, interferon, laktoferin,
laktoperoxidáza, oligosacharidy, polypeptidy, insulinu podobné růstové faktory, nukleotidy
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Obsah imunoglobulinů
v krvi (séru)

Narození

Nedostatečná koncentrace Ig

Začátek endogenní
produkce protilátek

Týdny po narození

Vývoj obsahu imunoglobulinů v krvi telat
s vysokou (A) a s nízkou (B) koncentrací
imunoglobulinů v kolostru

Kritická úroveň
Ig v krvi

Calvicol



HOKOSTAR
Doplňkové krmivo pro telata

Obsahuje:

ŽELEZO ve formě chelátů aminokyselin

Obrovské množství telat trpí nedostatkem železa (anémie) již v době ustájení v boudách a během fáze ochovu. Podávání
konvenčních stopových prvků (oxidů, síranů) řeší tento problém nedostatečně, jelikož mají nízkou stravitelnost. Pokud
(vzhledem k dosahované nízké stravitelnosti těchto stopových prvků) jsou podávány vyšší dávky, může to mít za
následek nižší stravitelnost celkové krmné dávky, snížený příjem krmiva (chutnost), problémy s trávením a problémy
životního prostředí způsobené těžkými kovy. Stopové prvky ve formě chelátů pomáhají organismu, zabraňují
nežádoucímu růstu bakterií a jsou 3-4krát účinnější než běžné zdroje stopových prvků.
Z široké nabídky proteinátových stopových prvků, chelátů aminokyselin a chelátů polysacharidů, které jsou komerčně
dostupné, obsahují produkty Hokovit nejúčinnější a nejpřijatelnější formy pro různé druhy zvířat.
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GLYCERIN

Sladká chuť GLYCERINU zvyšuje příjem krmiva.

ELEKTROLYTY

Regulace vodní bilance zvířat.

HOKOSTAR
Doplňkové krmivo pro telata
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HOKOSAN

Konvenční přípravky v tucích rozpustných vitamínů A, D a E jsou buď olejové roztoky nebo takzvané aquasoly, tj. pomocí
speciálních postupú výroby se tyto vitamíny rozpustí ve vodě. HOKOSAN je zcela jiný. HOKOSAN je emulze těchto v
tucích rozpustných vitamínů. Modelem tohoto objevu je mateřské mléko.
Profesor Dr. Haubold si jako první položil otázku, proč příroda zabalila vitamíny, které potřebují novorození savci do
malých kuliček mateřského mléka. HOKOSAN je vyroben speciálním procesem vyvinutým prof. Hauboldem a jeho
kolegy. Vzhledem k tomu, že jako model je použito mateřské mléko, jsou vitamíny rozpustné v tucích zabudovány do
HOKOSANU v ultra malých olejových kuličkách, které jsou viditelné pouze pod mikroskopem.
V běžných přípravcích v tucích rozpustných vitamínů A, D a E je podíl těchto vitaminů, které nejsou zničeny, resorbován
játry, jež působí jako druh houby a nejprve je ukládá do zásoby. Výsledkem je, že perorálně podávané vitamíny začnou
působit až o několik hodin později, a dokonce i tehdy působí jen částečně. Kromě toho se značná část těchto vitaminů
ztrácí poté, co byly tuky rozloženy v gastrointestinálním traktu.
Zvláštností HOKOSANU je, že některé mikroskopicky malé kapičky emulze přípravku HOKOSAN se již dostávají do
lymfatického systému prostřednictvím sliznic v ústech a krku. Většina z nich však prochází žaludkem nepoškozeny, tj. bez
rozkladu tuků používaných jako jejich nosič. Obcházejí játra a pak procházejí přímo do krevního proudu stěnami tenkého
střeva.
Když používáte HOKOSAN, plný vitaminový efekt je patrný již během 15 minut. Toto je někdy nazýváno perorální injekcí,
tj. má účinek injekce, ale je dosaženo perorálním podáním.
Výhody HOKOSANU jsou: 1. okamžitá resorpce; 2. vysoká míra resorpce, nízká ztráta vitamínu; 3. příznivé podmínky pro
resorpci, a to i za přítomnosti poruch zažívacího traktu.

HOKOSTAR
Doplňkové krmivo pro telata
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HOKOSAN
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CALVISTART
Doplňkové krmivo pro telata

Obsahuje:

HOMEXAN-STIMUL CONCENTRATE (HSC)

Jedinečná kombinace různých frakcí kvasinkových extraktů od Hokovitu a poměr jejich míchání podporují růst
požadovaných lakto a bifido bakterií v trávicím traktu. Tato stabilizace střevní flóry má nejen pozitivní účinky na zdraví
zvířete, ale má také vynikající vliv na časný vývoj trávicího traktu, zejména na růst klků v bachoru. Dobře vyvinuté
bachorové klky tvoří ochranný mechanismus u telat proti účinkům okyselování, jelikož zajišťují rychlou absorpci
mastných kyselin. Pokud se těkavé mastné kyseliny v bachoru hromadí ve zvýšeném množství, hodnota pH se neustále
snižuje a tím se poškozují buňky bachoru. To vede k subklinické acidóze. Riziko je zvláště vysoké při krmení zvířat
vysokým množstvím koncentrátů. HSC snižuje tato rizika. Současně dochází ke stimulaci trávení tak, aby bylo možné
přijímat větší množství krmiva a také ho lépe trávit.
Dalším efektem speciálních kvasinkových extraktů v HSC je to, že stimulují imunitní systém. Na jedné straně je to kvůli
"ionexovému účinku", který nevratně váže toxické materiály na povrch buněčných stěn, čímž se šetří játra
(dekontaminace) a podporuje obranyschopnost těla. Na druhou stranu kvasinkové extrakty způsobují neustálou
stimulaci obranyschopnosti těla, která je detekuje jako podezřelé patogeny.
Velké množství speciálních látek extrahovaných z kvasinek v HSC je požadováno při dělení buňek těla. Je tedy zřejmé, že
optimální vývoj telat a vysoký denní přírůstek je dosažen dodáním určitého množství kvasinkových extraktů
prostřednictvím HSC.
Vysoký výkon je charakterizován zvýšenou rychlostí rozdělení buněk. HSC dodává také základní složky pro rychlé
množení buněk. Buňky se zvýšenou rychlostí dělení (rychlejší růst) jsou přínosem pro lepší růst a konverzi krmiva, stejně
jako pro stabilizaci střevních, jaterních a imunitních funkcí. Současně klesá spotřeba energie, protože tento účinek HSC
je zvláště patrný v epiteliálních buňkách tenkého střeva, buňkách imunitního systému a v jaterních buňkách. To také
vede ke zlepšení účinnosti a využití všech absorbovaných živin.
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BYLINY A EXTRAKTY ROSTLIN

Byliny a rostlinné extrakty od Hokovitu jsou vyráběny z různých surovin a specificky pro jednotlivé druhy a kategorie 
zvířat. Jsou tvořeny například následujícími přísadami rostlin s odpovídajícími účinky:
Taniny a hořké látky: reflexní stimulace sekrece slin, žaludeční ch šťáv a sekrece pankreatu při ochraně gastrointestinální
sliznice, protizánětlivý účinek.
Pálivé látky: reflexní stimulace sekrece slin, žaludeční šťávy a sekrece pankreatu, více peristaltických pohybů, 
antibakteriální účinky.
Muciny: ochrana gastrointestinální sliznice, absorpce patogenních bakterií, protizánětlivý účinek.
Flavonoidy: efekty spasmolytický , protizánětlivý, diuretický, zvýšená sekrece žluči, imunostimulace.
Saponiny: zlepšení absorpce, snížení koncentrace amonných iontů.
Eterické oleje: vyšší apetit, lepší trávení, lepší oběh, zvýšená produkce žluče, relaxace a pohoda.

CALVISTART
Doplňkové krmivo pro telata
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HOKOLYSAT

Tento produkt z vývoje Hokovitu se skládá z polypeptidů s rozvětveným řetězcem, bioaktivních aminokyselin a peptidů a
mnoha nenasycených mastných kyselin, stejně jako z rostlinných extraktů stimulujících trávení a chuti ke žrádlu a
nespecifických enzymů získaných z rostlin. HOKOLYSAT se používá hlavně v mikroživinových přípravcích pro mladá
zvířata.
Díky použití rostlinných extraktů obsahuje HOKOLYSAT širokou škálu polypeptidů s rozvětveným řetězcem (BCP) a
neesenciálních aminokyselin. Tyto látky působí pozitivně na tvorbu svalové tkáně a vývoj svalů. Jedinečná a široká
kombinace mastných kyselin v přípravku HOKOLYSAT má rozhodující vliv na snížení negativního účinku stresových reakcí
u zvířat. HOKOLYSAT pomáhá zmírnit působení stresových hormonů u zvířat. Méně stresu znamená klidnější zvířata s
lepší užitkovostí.
Rostlinné extrakty regulující trávení poskytují široký mix poly- a oligosacharidů. Regulují objem tráveniny a jejího tranzitu
ve střevě. Dále stimulují prospěšné bakterié prostřednictvým snížení patogenních bakterií. Jsou to dobré regulátory
trávení a také zajišťují vysokou účinnost využití všech absorbovaných živin, tj. méně průjmů a potíží s trávením, zlepšení
konverze krmiva.
HOKOLYSAT obsahuje více než 20 různých enzymů získaných z rostlin, jako jsou glukanázy, fytázy, xylanasy a amylázy. Ty
také přispívají k trávení živin a lepší konverzi krmiv.

CALVISTART
Doplňkové krmivo pro telata

24



KOLOSTRUM

Čisté, sušené hovězí kolostrum špičkové kvality, bohaté na kolostrální ochranné látky, zvyšuje pasivní imunitní přenos u
všech novorozených savců. Ale i starší a dospělá zvířata profitují z přidávání kolostra do krmné dávky kvůli rozmanitosti
přírodních látek, které působí přes střevo: imunoglobuliny, blokátory škodlivých mikroorganismů, interferon, laktoferin,
laktoperoxidáza, oligosacharidy, polypeptidy, insulinu podobné růstové faktory, nukleotidy.

CALVISTART
Doplňkové krmivo pro telata
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CHELÁTY AMINOKYSELIN železo, zinek, měď, mangan

Obrovské množství telat trpí od narozenÍ, v době ustájení v boudách a během fáze ochovu nedostatkem stopových
prvků, zejména železa. Podávání konvenčních stopových prvků (oxidů, síranů) řeší tento problém nedostatečně, jelikož
mají nízkou stravitelnost. Pokud (vzhledem k dosahované nízké stravitelnosti těchto stopových prvků) jsou podávány
vyšší dávky, může to mít za následek nižší stravitelnost celkové krmné dávky, snížený příjem krmiva (chutnost),
problémy s trávením a problémy životního prostředí způsobené těžkými kovy. Stopové prvky ve formě chelátů pomáhají
organismu, zabraňují nežádoucímu růstu bakterií a jsou 3-4krát účinnější než běžné zdroje stopových prvků.
Z široké nabídky proteinátových stopových prvků, chelátů aminokyselin a chelátů polysacharidů, které jsou komerčně
dostupné, obsahují produkty Hokovit nejúčinnější a nejpřijatelnější formy pro různé druhy zvířat.

CALVISTART
Doplňkové krmivo pro telata
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VITAMÍNY A AROMATICKÉ LÁTKY

Pro vyšší vitalitu a lepší chuť ke žrádlu.

CALVISTART
Doplňkové krmivo pro telata
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Proč je CALVISTART přidáván do mléka a krmiva pro telata?

Posiluje imunitní systém

Zvyšuje apetit

Optimalizuje trávení a růst

Optimalizuje vývoj bachoru a klků bachoru

I M M U N I T Y 
+

P E R F O R M A N C E

I M M U N I T Y 
+

P E R F O R M A N C E
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CALVISTART ZAJIŠŤUJE:

- ZDRAVÍ  TELAT

- OPTIMÁLNÍ  VÝVOJ   AUTOIMUNITNÍHO  SYSTÉMU  V 
PRVNÍCH  NĚKOLIKA  TÝDNECH  ŽIVOTA

- RYCHLÝ  RŮST  A  NEJLEPŠÍ  KONVERZI  KRMIVA

- OPTIMÁLNÍ VÝVOJ  BACHORU  A  KLKŮ  BACHORU

- DOKONALÝ  ROZVOJ  TĚLA  (BEZ  TUKOVÉ  
DEGENERACE)

I M M U N I T Y 
+

P E R F O R M A N C E

I M M U N I T Y 
+

P E R F O R M A N C E
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Hokovit metoda odchovu SUPER JALOVIC na farmě Burri, Köniz, odchov telat
- první 2-3 měsíce Calvistart krmivo pro odchov telat + seno ad libitum
- 3 až 4-6 měsíc sláma + Calvistart krmivo pro odchov telat ad libitum

Tele Narozeno Živá hmotnost
7. června 2016

Věk
7. června 2016

24. 11. 2015 244 kg
(z dvojčat)

196 dnů

24. 11. 2015 258 kg
(z dvojčat)

196 dnů

1. 12. 2015 235 kg 189 dnů

5. 12 2015 257 kg 185 dnů

14. 12. 2015 224 kg 176 dnů

25. 12. 2015 214 kg 165 dnů

29. 12. 2015 222 kg 161 dnů

Ø 236 kg 181 dnů

30



Zvířata ve věku 6 měsíců - HOKOVIT metoda odchovu 
SUPER JALOVIC na farmě Burri, Köniz, Switzerland

31



Prostřednictvým ad libitum krmení HOKOVIT krmiva pro odchov 

telat, telata dosahují hmotnosti >230 kg v prvním půl roce života.

Jsou  až o 50 kg těžší než při konvenčním chovu.  

Navzdory nízkému příjmu mléka pouze 240 litrů nebo 30 kg mléčné

náhražky na tele.

Jsou vysoká, štíhlá a ve špičkové formě.

I M M U N I T Y 
+

P E R F O R M A N C E

I M M U N I T Y 
+

P E R F O R M A N C E
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HO-181 SUPER HEIFER GUARD
Doplňkové krmivo pro jalovice

Obsahuje:

HOMEXAN-STIMUL CONCENTRATE (HSC)

Jedinečná kombinace různých frakcí kvasinkových extraktů od Hokovitu a poměr jejich míchání podporují růst
požadovaných lakto a bifido bakterií v trávicím traktu. Tato stabilizace střevní flóry má nejen pozitivní účinky na zdraví
zvířete, ale má také vynikající vliv na vývoj trávicího traktu, zejména na růst klků v bachoru. Dobře vyvinuté bachorové
klky tvoří ochranný mechanismus u jalovic proti účinkům okyselování, jelikož zajišťují rychlou absorpci mastných kyselin.
Pokud se těkavé mastné kyseliny v bachoru hromadí ve zvýšeném množství, hodnota pH se neustále snižuje a tím se
poškozují buňky bachoru. To vede k subklinické acidóze. Riziko je zvláště vysoké při krmení zvířat vysokým množstvím
koncentrátů. HSC snižuje tato rizika. Současně dochází ke stimulaci trávení tak, aby bylo možné přijímat větší množství
krmiva a také ho lépe trávit.
Dalším efektem speciálních kvasinkových extraktů v HSC je to, že stimulují imunitní systém. Na jedné straně je to kvůli
"ionexovému účinku", který nevratně váže toxické materiály na povrch buněčných stěn, čímž se šetří játra
(dekontaminace) a podporuje obranyschopnost těla. Na druhou stranu kvasinkové extrakty způsobují neustálou
stimulaci obranyschopnosti těla, která je detekuje jako podezřelé patogeny.
Velké množství speciálních látek extrahovaných z kvasinek v HSC je požadováno při dělení buňek těla. Je tedy zřejmé, že
optimální vývoj jalovic a vysoký denní přírůstek je dosažen dodáním určitého množství kvasinkových extraktů
prostřednictvím HSC.
Vysoký výkon je charakterizován zvýšenou rychlostí rozdělení buněk. HSC dodává také základní složky pro rychlé
množení buněk. Buňky se zvýšenou rychlostí dělení (rychlejší růst) jsou přínosem pro lepší růst a konverzi krmiva, stejně
jako pro stabilizaci střevních, jaterních a imunitních funkcí. Současně klesá spotřeba energie, protože tento účinek HSC
je zvláště patrný v epiteliálních buňkách tenkého střeva, buňkách imunitního systému a v jaterních buňkách. To také
vede ke zlepšení účinnosti a využití všech absorbovaných živin.
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HOKOLYSAT

Tento produkt z vývoje Hokovitu se skládá z polypeptidů s rozvětveným řetězcem, bioaktivních aminokyselin a peptidů a
mnoha nenasycených mastných kyselin, stejně jako z rostlinných extraktů stimulujících trávení a chuti ke žrádlu a
nespecifických enzymů získaných z rostlin. HOKOLYSAT se používá hlavně v mikroživinových přípravcích pro mladá
zvířata.
Díky použití rostlinných extraktů obsahuje HOKOLYSAT širokou škálu polypeptidů s rozvětveným řetězcem (BCP) a
neesenciálních aminokyselin. Tyto látky působí pozitivně na tvorbu svalové tkáně a vývoj svalů. Jedinečná a široká
kombinace mastných kyselin v přípravku HOKOLYSAT má rozhodující vliv na snížení negativního účinku stresových reakcí
u zvířat. HOKOLYSAT pomáhá zmírnit působení stresových hormonů u zvířat. Méně stresu znamená klidnější zvířata s
lepší užitkovostí.
Rostlinné extrakty regulující trávení poskytují široký mix poly- a oligosacharidů. Regulují objem tráveniny a jejího tranzitu
ve střevě. Dále stimulují prospěšné bakterié prostřednictvým snížení patogenních bakterií. Jsou to dobré regulátory
trávení a také zajišťují vysokou účinnost využití všech absorbovaných živin, tj. méně průjmů a potíží s trávením, zlepšení
konverze krmiva.
HOKOLYSAT obsahuje více než 20 různých enzymů získaných z rostlin, jako jsou glukanázy, fytázy, xylanasy a amylázy. Ty
také přispívají k trávení živin a lepší konverzi krmiv.

HO-181 SUPER HEIFER GUARD
Doplňkové krmivo pro jalovice
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PREMIUM KOLOSTRUM

Čisté, sušené hovězí kolostrum špičkové kvality, bohaté na kolostrální ochranné látky, zvyšuje pasivní imunitní přenos u
všech novorozených savců. Ale i starší a dospělá zvířata profitují z přidávání kolostra do krmné dávky kvůli rozmanitosti
přírodních látek, které působí přes střevo: imunoglobuliny, blokátory škodlivých mikroorganismů, interferon, laktoferin,
laktoperoxidáza, oligosacharidy, polypeptidy, insulinu podobné růstové faktory, nukleotidy

HO-181 SUPER HEIFER GUARD
Doplňkové krmivo pro jalovice
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CHELÁTY AMINOKYSELIN železo, zinek, měď, mangan

Obrovské množství telat trpí od narozenÍ, v době ustájení v boudách a během fáze ochovu nedostatkem stopových
prvků, zejména železa. Podávání konvenčních stopových prvků (oxidů, síranů) řeší tento problém nedostatečně, jelikož
mají nízkou stravitelnost. Pokud (vzhledem k dosahované nízké stravitelnosti těchto stopových prvků) jsou podávány
vyšší dávky, může to mít za následek nižší stravitelnost celkové krmné dávky, snížený příjem krmiva (chutnost),
problémy s trávením a problémy životního prostředí způsobené těžkými kovy. Stopové prvky ve formě chelátů pomáhají
organismu, zabraňují nežádoucímu růstu bakterií a jsou 3-4krát účinnější než běžné zdroje stopových prvků.
Z široké nabídky proteinátových stopových prvků, chelátů aminokyselin a chelátů polysacharidů, které jsou komerčně
dostupné, obsahují produkty Hokovit nejúčinnější a nejpřijatelnější formy pro různé druhy zvířat.

HO-181 SUPER HEIFER GUARD
Doplňkové krmivo pro jalovice
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BYLINY A EXTRAKTY ROSTLIN

Byliny a rostlinné extrakty od Hokovitu jsou vyráběny z různých surovin a specificky pro jednotlivé druhy a kategorie 
zvířat. Jsou tvořeny například následujícími přísadami rostlin s odpovídajícími účinky:
Taniny a hořké látky: reflexní stimulace sekrece slin, žaludeční ch šťáv a sekrece pankreatu při ochraně gastrointestinální
sliznice, protizánětlivý účinek.
Pálivé látky: reflexní stimulace sekrece slin, žaludeční šťávy a sekrece pankreatu, více peristaltických pohybů, 
antibakteriální účinky.
Muciny: ochrana gastrointestinální sliznice, absorpce patogenních bakterií, protizánětlivý účinek.
Flavonoidy: efekty spasmolytický , protizánětlivý, diuretický, zvýšená sekrece žluči, imunostimulace.
Saponiny: zlepšení absorpce, snížení koncentrace amonných iontů.
Eterické oleje: vyšší apetit, lepší trávení, lepší oběh, zvýšená produkce žluče, relaxace a pohoda.

HO-181 SUPER HEIFER GUARD
Doplňkové krmivo pro jalovice
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VITAMÍNY A AROMATICKÉ LÁTKY

Pro vyšší vitalitu a lepší chuť ke žrádlu.

HO-181 SUPER HEIFER GUARD
Doplňkové krmivo pro jalovice

38



NUTRIMIN

Jako jeden z prvních odborníků na výživu zvířat Hokovit poznal pozitivní účinky zeolitů / klinoptilolitů v živočišné výživě
již na počátku 80. let.
Nutrimin, speciální zeolit bohatý na klinoptilolity, má vysoký detoxifikační potenciál díky své molekulární struktuře.
Nutrimin absorbuje nejen mykotoxiny a jejich deriváty, ale také amoniak a další látky škodlivé pro játra a další orgány.

HO-181 SUPER HEIFER GUARD
Doplňkové krmivo pro jalovice

39



MYEX

Vyvazovač mykotoxinů od HOKOVITU obsahuje NUTRIMIN, kvasinkové extrakty, vitamín E a alfa-tokoferoly

Chlorid sodný (NaCl): Krmná sůl.

HO-181 SUPER HEIFER GUARD
Doplňkové krmivo pro jalovice
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Užitkovost Super jalovic na první laktaci na farmě Burri , 
Köniz, Switzerland

41

Číslo
Datum

narození Otelení Věk v měsících Dnů laktace
kg mléka
celkem kg / den % tuk % bílkovin somatika

2528 31.10.2013 14.12.2015 25 127 3'941 31.0 3.01 3.17 69 

4236 13.12.2013 24.12.2015 24 117 4'015 34.3 3.61 3.24 60 

8158 09.03.2014 15.03.2016 24 35 1'239 35.4 3.27 2.87 103 

8162 24.03.2014 23.02.2016 22 56 1'379 24.6 3.61 3.16 52 

3887 03.02.2014 26.01.2016 23 84 2'785 33.2 3.74 3.01 109 

8166 11.04.2014 25.03.2016 23 25 843 33.7 3.68 3.10 28 

8160 21.03.2014 03.04.2016 24 16 512 32.0 4.05 3.21 74 

4252 13.02.2014 29.02.2016 24 50 1'596 31.9 3.89 3.09 46 

4240 09.12.2013 23.01.2016 25 87 3'657 42.0 3.43 2.80 42 

4237 14.12.2013 23.12.2015 24 118 4'176 35.4 3.44 3.07 74 

2519 08.09.2013 06.10.2015 24 196 5'448 27.8 3.55 3.16 28 

Průměr 23.8 82.8 2'690 32.8 3.57 3.08 62 

Průměr za celé stádo 56 ks 140 35.1 3.72 3.18 125 
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Seznam otelených prvotelek na farmě Adrian Ineichen

Krmná dávka je bez siláže

Číslo
Datum

narození Otelení Věk v měsících Dnů laktace
kg mléka
celkem kg / den % tuk % bílkovin somatika

5596 20.12.2013 11.01.2016 24 112 3'540 27.9 3.60 3.24 56 

5386 12.05.2013 24.04.2015 23 374 11'389 30.5 3.66 3.31 11 

4535 11.12.2013 03.12.2015 23 151 4'329 28.7 3.89 3.18 18 

5603 01.02.2014 12.02.2016 24 80 2'469 30.9 3.64 3.26 30 

4549 02.01.2014 22.12.2015 23 132 5'373 40.7 3.49 2.81 19 

5595 19.12.2013 13.02.2016 25 79 2'762 35.0 4.00 2.90 20 

4545 26.12.2013 26.11.2015 23 158 4'866 30.8 4.05 3.39 19 

5589 11.11.2013 19.10.2015 23 196 5'848 29.8 4.11 3.15 11 

Průměr 23.5 160.3 5'072 31.8 3.81 3.16 23 

Průměr za celé stádo 39 ks 180 35.2 3.75 3.36 103 



HOKOVIT Super Heifer metoda odchovu
farma Bigler, Moosseedorf, Switzerland

120 Holstein dojnic, v průměru 11,500 kg mléka.

Cíle
HOKOVIT Super Heifer metody: Cílový přírůstek v kg

> 230 kg živé hmotnosti ve věku 6 měsíců (182,5 dne) Denní přír. 40 - 230 kg 1.04

> 420 kg živé hmotnosti ve věku 14 měsíců (426 dnů) Denní přír. 230 - 420 kg 0.78

> 630 kg živé hmotnosti ve věku 23 měsíců (700 dnů) Denní přír. 420 - 630 kg 0.76

*Předpokládaná hmotnost při
narození 40 kg Ø 0.86



Skupina 1: telata od 7 do 9 měsíců

Číslo Datum narození Věk ve dnech: Hmotnost v kg: Denní přír. Cíl v kg Odchylka od
22.02.2018 22.02.2018 v kg cíle v %

1917 01.06.2017 266 295 0.96 295.13 0.0%
1918 05.06.2017 262 296 0.98 292.01 1.4%
1922 21.06.2017 246 264 0.91 279.53 -5.6%
1923 25.06.2017 242 241 0.83 276.41 -12.8%
1924 27.06.2017 240 248 0.87 274.85 -9.8%
1926 13.07.2017 224 292 1.13 262.37 11.3%
1927 16.07.2017 221 264 1.01 260.03 1.5%
1930 25.07.2017 212 255 1.01 253.01 0.8%

Ø 239 269 0.96 274.17 -1.7%

VÝSLEDKY:

HOKOVIT Super Heifer metoda odchovu
farma Bigler, Moosseedorf, Switzerland



Skupina 2: telata od 9 do 13 měsíců

Číslo Datum narození Věk ve dnech: Hmotnost v kg: Denní přír. Cíl v kg Odchylka od
22.02.2018 22.02.2018 v kg cíle v %

3577 10.01.2017 408 410 0.91 405.89 1.0%
3587 01.02.2017 386 414 0.97 388.73 6.5%
3588 05.02.2017 382 377 0.88 385.61 -2.2%
3589 05.02.2017 382 373 0.87 385.61 -3.3%
3591 14.02.2017 373 432 1.05 378.59 14.1%
3600 06.04.2017 322 354 0.98 338.81 4.5%
1904 17.04.2017 311 355 1.01 330.23 7.5%
1906 03.05.2017 295 294 0.86 317.75 -7.5%
1907 04.05.2017 294 343 1.03 316.97 8.2%
1908 05.05.2017 293 201 0.55 316.19 -36.4%
1913 22.05.2017 276 327 1.04 302.93 7.9%

Ø 338 353 0.92 351.57 0.3%

HOKOVIT Super Heifer metoda odchovu
farma Bigler, Moosseedorf, Switzerland

VÝSLEDKY:



Skupina 3: jalovice 12 až 17 měsíců

Číslo Datum narození Věk ve dnech: Hmotnost v kg: Denní přír. Cíl v kg Odchylka od
22.02.2018 22.02.2018 v kg cíle v %

1125 24.09.2016 516 523 0.94 488.40 7.1%
3551 27.10.2016 483 443 0.83 463.32 -4.4%
3554 01.11.2016 478 460 0.88 459.52 0.1%
3559 24.11.2016 455 436 0.87 442.04 -1.4%
3569 15.12.2016 434 400 0.83 426.08 -6.1%
3571 16.12.2016 433 404 0.84 425.32 -5.0%
3570 16.12.2016 433 420 0.88 425.32 -1.3%
3572 22.12.2016 427 457 0.98 420.76 8.6%
3573 27.12.2016 422 412 0.88 416.96 -1.2%
3575 01.01.2017 417 396 0.85 413.16 -4.2%
3576 06.01.2017 412 426 0.94 409.36 4.1%
3590 08.02.2017 379 393 0.93 384.28 2.3%
3593 17.02.2017 370 419 1.02 377.44 11.0%

Ø 435 430 0.90 427.07 0.7%
Odhadovaná váha po 700 
dnech: 700 667.02 630.00 5.9%

HOKOVIT Super Heifer metoda odchovu
farma Bigler, Moosseedorf, Switzerland

VÝSLEDKY:



Skupina 4: skot od 15 do 19 měsíců

Číslo Datum narození Věk ve dnech: Hmotnost v kg: Denní přír. Cíl v kg Odchylka od
22.02.2018 22.02.2018 v kg cíle v %

No. Date of birth Age in days: Weight in kg Daily gain Target in kg Deviation from1111 23.07.2016 579 559 0.90 536.28 4.2%
1112 27.07.2016 575 537 0.86 533.24 0.7%
1116 25.08.2016 546 482 0.81 511.20 -5.7%
1118 03.09.2016 537 530 0.91 504.36 5.1%
1119 05.09.2016 535 437 0.74 502.84 -13.1%
1120 08.09.2016 532 529 0.92 500.56 5.7%
1121 09.09.2016 531 507 0.88 499.80 1.4%
1122 13.09.2016 527 500 0.87 496.76 0.7%
1123 16.09.2016 524 434 0.75 494.48 -12.2%
1124 20.09.2016 520 509 0.90 491.44 3.6%
3540 28.09.2016 512 482 0.86 485.36 -0.7%
3543 02.10.2016 508 494 0.89 482.32 2.4%
3546 04.10.2016 506 504 0.92 480.80 4.8%
3549 23.10.2016 487 458 0.86 466.36 -1.8%
3550 24.10.2016 486 467 0.88 465.60 0.3%
8185 31.10.2016 479 461 0.88 460.28 0.2%
3555 07.11.2016 472 478 0.93 454.96 5.1%
3566 03.12.2016 446 445 0.91 435.20 2.3%

Ø 517 490 0.87 488.99 0.1%
Odhadovaná váha po 700 
dnech: 700 649.02 630.00 3.0%

HOKOVIT Super Heifer metoda odchovu
farma Bigler, Moosseedorf, Switzerland

VÝSLEDKY:



Odhadovaná váha ve věku 700 dnů (23 měsíců):

- Ø živá hmotnost ve věku 517 dnů : 490 kg

- Ø denní přírůstek 0,87 kg x zbývajících 183 dní : 159 kg

- Ø živá hmotnost ve věku 23 měsíců (otelení): 649 kg

HOKOVIT Super Heifer metoda odchovu
farma Bigler, Moosseedorf, Switzerland



Příklad časně otelené jalovice na farmě Bigler, odchované originální Hokovit SUPER HEIFER METHODOU a 
následně 100 g DAIRY PRO TMR denně do krmné dávky v průběhu laktace.

Průměrná genetická hodnota jalovice (1373 ISET) ; užitkovost za prvních 124 dnů první laktace:

Průměrně 44,8 kg mléka/den s 3,98 % tuk a 3,29 % bílkoviny!



Použivají následující výrobky firmy HOKOVIT :

Telata a jalovice podle Super Heifer metody

- CALVICOL a HOKOSTAR

- HOKOVIT mléčnou náhražku s CALVISTART

- HOKOVIT krmivo pro odchov telat s CALVISTART

- SUPERHEIFER GUARD pro jalovice

Dojnice

- DAIRY PRO TMR

HOKOVIT Super Heifer metoda odchovu
farma Bigler, Moosseedorf, Switzerland



První publikace v odborných časopisech o metodě HOKOVIT Super jalovice

51







Diplomová práce 2009
o metodě HOKOVIT Super 
jalovice na
Strickhof
Center of Excellence for 
Education
Services in Agricultural and 
Nutrition Sciences
CH-8315 Lindau, Switzerland
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Dobrý příklad:

HOKOVIT GENETICS založená na Goldwyn 
DIAMOND, odchované systémem METODY 
HOKOVIT SUPER JALOVICE:

- Celková produkce do ledna 2017: 
95,806 kg mléka s 4.34% tuku a 3.26% 
bílkovin

- 32 telat (zejm. ET), včetně 
nejprodávanějšího býka Swissgenetics, 
SMARAKT

- A přesto jsou stále zdravé, silné a 
úspěšné na přehlídkách

DIAMOND EX-92 první základ HOKOVIT GENETICS

První laktace11,374 kg za 305 
standardních laktačních dnů

Druhá laktace 14,728 kg za 305 
standardních laktačních dnů

Třetí laktace14,472 kg za 305 
standardních laktačních dnů

Čtvrtá laktace15,661 kg za 305 
standardních laktačních dnů
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Jak vám pomůže originální metoda chovu
HOKOVIT SUPERBEEF?
P Zdravé, rychle rostoucí telata v odchovu a dalších 

katagoriích

P > 230 kg živé hmotnosti ve věku 6 měsíců

P > 420 kg živé hmotnosti v době inseminace ve věku
14 měsíců

P > 650 kg živé hmotnosti při prvním otelení ve věku            
23 měsíců

P Ranné otelení, optimálně vyvinutá zvířata (ne zatučnělá!) 
s mnohem vyšší laktací a celoživotní užitkovostí

P Nižší náklady na odchov na zvíře

P Mnohem nižší náklady na brakaci na litr mléka
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Dobrý přežvýkavec se nenarodí, ale je to záležitost krmení!

Intenzivní odchov s 
Ø Optimální vývoj bachoru
Ø Vysoká celoživotní užitkovost
Ø Výkonný imunitní systém
Ø Nejlepší reprodukce
Ø Optimální konverze
Ø Nižší náklady s vyššími příjmy
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HOKOVIT CALVISTART
Calvistart tele / den
krmivo do mléka

1 sáček Calvicol + 1 lahvička Hokostar (235 ml)
zamíchat do prvního nápoje kolostra

1 Kolostrum / kravské mléko 30 g
2 6 litrů 30 g
3 6 litrů 30 g
4 5 litrů 30 g
5 5 litrů 30 g
6 4 litry 30 g
7 4 litty 30 g
8 2 litry 30 g
9 2 litry 30 g
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Od sedmého dne se krmivo Hokovit Calvistart, seno a čerstvá voda podává
 ad libitum. Voda by měla být vlažná.

V prvních šesti měsících života nekrmit žádná jiná krmiva (siláž, píce apod.). 
Siláž se krmí pouze od konce šestého měsíce. Přechod by měl být postupný. 
(míchání). Diskutujte včas o změně krmné dávky od sedmého měsíce věku 
s vaším konzultantem pro Super Jalovice.

Celková spotřeba krmiva na jedno zvíře až do šestého měsíce věku.

  30 kg
480 kg
200 kg

SenoTýden

Mléčná náhražka
Hokovit Calvistart krmivo
Seno

1en 1

Mléko / tele / den

ad
lib

itu
m

ad
 lib

itu
m

K dispozici vždy
čerstvá, čistá voda, 
ne příliš studená!
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Proč jen 240 litrů mléka, nebo 30 kg mléčné náhražky na tele?

Vysoký přísun živin v krmivech HOKOVIT umožňuje v odchovu

zkrmit velmi malé množství mléka bez ztráty růstu.

1 kg krmiva pro odchov telat nahrazuje 6 litrů mléka! Včasný a 

neomezený přístup ke krmivu pro odchov telat podporuje

optimální vývoj bachoru a klků v bachoru.

Dobytek odchovaný tímto způsobem má vyšší mléčnou 

užitkovost z objemných krmiv než konvenčně odchovaná
telata.
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Stěna bachoru u 8-týdenních telat

Pouze mléko Mléko & seno Mléko & KKS
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Trávicí systém telat stejného věku; P1 je již podstatně lépe vyvinutý ve věku 100
dnů. Telata byla krmena stejnou krmnou dávkou.

Rozvoj bachoru (vlevo: s Calvistart; vpravo: bez)

Fotografie z archívu společnosti HOKOVIT
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Proč mléčná náhražka a ne kravské mléko?

1 litr kravského mléka obsahuje 125 g sušiny a 40 g tuku.

To znamená, že sušina od dojené krávy obsahuje 32% tuku. 
18-20% by bylo ideální, což obsahuje obvyklá mléčná náhražka.

Navíc kravské mléko obsahuje příliš málo aktivních složek, jako jsou
vitamíny, a zejména postrádá železo.

léčná náhražka je účinnější oproti kravskému mléku na kg sušiny.
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Proč se krmivo pro odchov telat krmí ad libitum?
Využití potenciálu růstu v prvních měsících života během nichž
zvíře neztuční i při vysoké intenzitě krmení.

Příliš intenzivní výživa v pozdějším věku může způsobit ztučnění u 
chovaného mladého dobytka.

Příliš extenzivní krmení telat (málo koncentrované krmivo) a příliš
intenzivní krmení mladého dobytka jsou zásadní chyby, které
zemědělci často dělají.
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Příklad receptury kompletní krmné 
směsi pro telata s CALVISTART

Pšenice 37 %

Kukuřice 40 %

Sója 48 % protein 16 %

Melasa 2 %

Calvistart 1 %

Minerálně vitaminový doplněk
s vitamíny B complexu 4 %
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KS Calvistart odchov, kompletní krmná směs pro odchov telat

Analytické složky a obsahy:

17.0% hrubý protein, 3.0% hrubý tuk, 4.5% hrubá vláknina, 7.2% hrubý popel, 1.00% vápník, 
0.68% fosfor, 0.28% sodík, 11.6 MJ ME/kg

Další látky na kg krmné směsi:

Výživové doplňky 20,000 IU Vit. A (3a672a), 3,500 IU Vit. D3 (E671), 20 mg Vit. E (3a700), 
60 µg biotin, 5 mg B1, 5 mg B2, 5 mg B6, 200 µg B12, 15 mg měď (E4), 70 mg železo (E1), 
120 mg zinek (E6), 0.27 mg selen (E700)

Složení:

kukřice 30.0, pšenice 20.0, krmivo z kukuřičného lepku 15.0, pšeničné otruby 10.0, kukuřičný lepek 
7.3, sója 48/7 GMO-free 6.2, krmivo z pšeničného lepku Milurex 4.6, melasa 2.0, uhličitan vápenatý 
(jemný) 1.9, HOKOVIT Calvistart 1.0, fosforečnan vápenatý, krmná sůl

Pokyny pro krmení: KS Calvistart se krmí ad libitum od 2 do 26 týdne věku. Vždy používejte kvalitní
seno a čerstvou vodu
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Vliv věku při prvním otelení na mléčnou užitkovost 

Věk při prvním 
otelení

Mléčná užitkovost
První laktace     Celoživotně

Počet laktací 
celkem

21 8’888 l 21’330 l 2.4

22 10’075 l 31’230 l 3.1

23 10’363 l 38’345 l 3.7

24 11’298 l 36’154 l 3.2

25 10’026 l 32’085 l 3.2

26 9’332 l 21’465 l 2.3

27 9’504 l 19’960 l 2.1

Nejvyšší celoživotní užitkovosti a počtu laktací je dosaženo při prvním 
otelení ve věku 23 měsíců

Zdroj: Prof. Mike van Amburg (USA) / Prof. Platen

Věk při prvním otelení u plemen Holštýn a 
Fleckvieh v Německu

Asi 40 procent všech krav v Německu je starších 30-ti
měsíců v době prvního otelení
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Porovnání výkonnosti konvenčního odchovu / metoda Super Jalovice
Odchov Odchov

Hodnocené parametry konvenční Super Jalovice Rozdíl
28 měsíců 23 měsíců

Laktace 2.1 3.7 1.6

Celoživotní užitkovost 19960 38345 18385

Ml. užitkovost / laktaci 9505 10364 859

Dvakrát vyšší celoživotní výkon = náklady na chov 4 centy

místo 8 centů na litr mléka!
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Krmení od 7 měsíce věku

Od 7 měsíce věku až do prvního otelení (23. měsíc) žádné
koncentrované krmivo, pouze objemné krmivo + HO-181 
SUPER HEIFER GUARD.

Krmná dávka skotu, které je příliš bohatá na energii nebo má příliš
nízký obsah bílkovin

=> Nedostatečný růst a tuková degenerace jalovic

=> Ztráta mléčné užitkovosti a chovné kondice
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Proto při použití metody ORIGINAL HOKOVIT SUPER JALOVICE
se doporučují následující krmné dávky od 7 měsíce do prvního 
otelení:
Varianta 1:
1.5 kg sena + seno z druhé seče ad libitum  + 75 g HO 181   
SUPER HEIFER GUARD na kus a den

Varianta 2:
1.5 kg seno + píce ad libitum + 75 g HO 181 SUPER HEIFER 
GUARD na kus a den

Varianta 3:
1.5 kg seno + senáž ad libitum + 75 g HO 181 SUPER HEIFER 
GUARD na kus a den

V případě nedostatečné kvality objemných krmiv je možné přidat
0,5 - 1 kg sójového šrotu na kus a den.

I M M U N I T Y 
+

P E R F O R M A N C E

I M M U N I T Y 
+

P E R F O R M A N C E

69



I M M U N I T Y 
+

P E R F O R M A N C E

I M M U N I T Y 
+

P E R F O R M A N C E

Proč přidat SUPER HEIFER GUARD?

1. Vitamíny a stopové prvky musí být přidány do objemných 
krmiv.

2. MYEX chrání proti mykotoxinům a podporuje detoxifikaci 
organismu.

3. CALVISTART posiluje imunitní systém, zvyšuje příjem krmiva, 
zlepšuje konverzi krmiva a zajišťuje potřebný růst 825 g (denní
přírůstek) od věku 7 měsíců s výše uvedenými krmnými 
dávkami bez koncentrovaného krmiva.
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E-mail z 15.10.2016, po ½ ročním chovu na 
externí farmě (smlouva o chovu)

zvíře Zariza, číslo 120.1250.4915.8, nar. 13.10.2015 na farmě
Burri bylo vyšetřeno Dr. Pokorny. 
Jeho nález není dobrý, protože zjistil, že zvíře nemůže nikdy 
zabřeznout. Proto by bylo vhodné, aby zvíře bylo okamžitě
poraženo, přestože není v dobrém výživném stavu.
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ZARIZA, ve věku 1 rok 18.10.2016, ustájeno na farmě
Grogg, Bützberg, po RESTARTU na HOKOVIT krmení.
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Video: klikněte, prosím, na obrázek



Zariza dne 31.10.2016 po 14-ti dnech na HOKOVITU, 
již vypadá lépe a je bez průjmu!
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13.12.2016: Zariza po dvou měsících na HOKOVIT U na farmě 
G. Grogg vyšetřována Dr. Kohlerem, JuraVet veterinary practice, 
Balsthal

74

Video: klikněte, prosím, na obrázek



From: embryotransfer pokorny
Sent: Wednesday, 14 December 2016, 9:00 pm
To: Jüerg Hofmann
Subject:

Dobrý večer pane Hofmanne:

právě jsem shlédnul film o vyšetření Zariza. Musím říci, že jsem trochu překvapený, ale 
možná jsem se ve skutečnosti mýlil a zvíře se v posledních třech měsících opravdu velmi 
dobře vyvíjelo. V každém případě je možné jalovici inseminvat. Pokud  nezabřezne, jsem 
kdykoliv k dispozici pro další vyšetření.

S pozdravem,

Reinhold Pokorny

E-mail od Dr. Pokorny, embryo transfer
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E-mail od Jürg Hofmann, HOKOVIT, pro Dr. Pokorny

Vážený pane Pokorný:

děkuji vám za e-mail.
Nevěřím, že zkušený veterinární lékař, jako jste vy, by udělal chybu při vyšetření jalovice
ZARIZA. V tomto případě je nejpravděpodobnější vysvětlení toto:
Jalovice byla chována na farmě Burri, Köniz, dokonale v souladu s metodou HOKOVIT Super 
Jalovice (viz příloha). Poté byla převedena na smluvní farmu, která nepoužívá Hokovit, 
zejména žádné aktivní složky a mikroživiny (HOKOVIT-181 / SUPER HEIFER GUARD). To je však v 
této fázi mimořádně důležité a nezbytné, kromě zajištění dostatečného množství bílkovin. Z 
tohoto důvodu se zvíře, i když bylo „navenek chováno", vyvinulo velmi špatně v druhém 
půlroce  života a to zřejmě také postihlo jeho orgány. Je známo, že vaječníky se v případě
podvýživy nemohou správně formovat, což se zřejmě stalo. Vysoce nevyvinutá (hmotnost) a 
průjmující zvířata přicházela v polovině října na naši smluvní farmu Gottfried Grogg v 
Bützbergu, kde se je znovu podařilo restartovat po dvou měsících s pomocí dokonalého a 
intenzivního krmení v němž jsou zahrnuty všechny aktivní přísady od HOKOVITU. To zjevně 
zafungovalo: její vaječníky jsou tam, jsou v říji a doufejme, že také zabřeznou. Mimochodem,
ve skutečnosti to nyní vypadá úplně jinak - je ve výborné podobě.

S pozdravem,

Jürg Hofmann
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Hokovit ZARIZA únor 2017

Veterinární vyšetření potvrzuje: 
jalovice Hokovit ZARIZA je v 
druhém měsíci březosti!

Takže se bude telit ve věku 2 let.

Díky perfektnímu HOKOVIT 
krmení!
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Přírůstek v intenzivním odchovu s HOKOVIT mikroživinami / 
metoda Super Jalovice (červené body) v porovnání s intenzivním 
odchovem dle Prof. Amberg (modrá křivka)
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Přírůstek v intenzivním odchovu s HOKOVIT mikroživinami / 
metoda Super Jalovice (červené body) v porovnání s intenzivním 
odchovem dle Prof. Amberg (modrá křivka)
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Náklady na perfektní odchov za použití metody HOKOVIT Super Jalovice
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Položka Cena / kg
nebo na den

Množství v kg
nebo dnů

Náklady na odchov
Super Jalovice

Calvicol 1 sáček €    10.50
Hokostar 1 lahvička €      6.77
CALVISTART 1.9 kg do mléka € 10.37 €    19.70
Mléčná náhražka €   1.80 30 €    54.00
Směs pro odchov telat
vč. 1% CALVISTART €   0.50 480 €  240.00
Seno €   0.12 200 €    24.00
Ostatní náklady na den 1-6 měsíc 
věku

€   0.50 180 €    90.00

HO-181 SUPER HEIFER GUARD
75 g po dobu 510 dnů €   3.40 38.25 €   130.00
Ostatní náklady na den 7-23 měsíc 
věku

€   2.00 510 € 1020.00

CELKEM € 1595



HOKOVIT cesta k úspěchu!

Ø Díky metodě odchovu Super Jalovic budou vaše telata zdravá a 

budou se vyvíjet ve zdravé mladé krávy s optimálním vývojem

bachoru a klků bachoru s vysokou užitkovostí od  23 měsíců

(věk prvního otelení).

Ø Díky CALVICOLU si telata vybudují silný imunitní systém již od 

narození. Tímto způsobem můžete předejít ztrátě telat již od 

začátku.

Ø HOKOSTAR spouští okamažitý vzestup vitality u novorozených 

telat, díky vysoce bio-dostupným vitamínům a stopovým

prvkům, zejména okamžitému zásobování železa, jelikož telata

se rodí anemická.
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Ø CALVISTART během období mléčné výživy zajišťuje imunitu, 
rychlý růst a vitalitu během prvních týdnů po narození.

Ø Přidáním CALVISTART do krmení se posiluje rozvoj imunitního
systému telete a jeho stabilita po fázi mléčné výživy. 
CALVISTART podporuje příjem krmiva, dobrý přírůstek a 
optimální konverzi krmiva během prvních 6 měsíců života.

Ø HO-181 SUPER HEIFER GUARD zajišťuje optimální
zásobování vitálních a ochranných faktorů pro chov skotu od
7 měsíce věku; také zvyšuje příjem krmiva a zlepšuje jeho
konverzi, čímž podporuje optimální vývoj jalovic, a to i bez 
drahého, energetického krmení - bez rizika ztučnění!
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Použitím metody odchovu “Super Jalovic”  
odchováte zdravé, mladé krávy s vysokou celoživotní užitkovostí!
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HOKOVIT METODA ODCHOVU SUPER 
JALOVIC je již také RUSKU
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Test Super Heifer v Rusku v roce 2016

Jednotka měření 24 hodin 10 dnů 20 dnů 30 dnů
Standard

Kontrolní skupina 22-35 33,72 27,56 24,48 23,58
Pokusná skupina 22-35 23,86 30,06 27,60 28,19

Po celou dobu testů vykazovala zkušební skupina celkově lepší výsledky koncentrace gama-
globulinů v krevním séru než kontrolní skupina. 

Od konce května 2016 do konce srpna 2016 se uskutečnil pilotní experiment v Prigorodnoe OOO 
u Petrohradu ve dvou skupinách: kontrolní skupina 5 telat a pokusná skupina 12 telat. 
Obě skupiny byly krmeny stejnými základními krmnými dávkami, zatímco zkušební skupina
navíc dostala Hokovit v souladu s režimem dávkování Super Heifer. Testy krevního séra byly
provedeny na telatech v prvních dnech jejich života: 24 hodin po narození a pak následně po 10, 
20 a 30 dnech. 
Celkově byly hladiny gama-globulinů v pokusné skupině lepší a podle veterinárního lékaře měla
tato telata také méně zdravotních potíží než u kontrolní skupiny.

Obsah ɣ-globulinu v krevním séru telat v různých
období po narození, v%



Obsah železa v krevním séru telat v různých obdobích po narození,
v μmol / litr

Jednotka měření 24 hodin 10 dnů 20 dnů 30 dnů
Norma

Kontrolní skupina 15-32 8,62 6,50 10,40 17,62
Pokusná skupina 15-32 31,04 16,16 20,27 21,53

Během celého zkušebního období byla v krvi testované skupiny telat zjištěna vyšší hladina
železa. Zatímco mladá zvířa v kontrolní skupině zůstala anemická a trpěla nedostatkem železa
dokonce i 20 dní po narození.

Dynamika růstu, živá hmotnost telat 90-tý den věku

SHRNUTÍ: Pro celou dobu trvání pokusů měla telata v pokusné skupině vyšší dynamiku růstu
oproti telatům kontrolní skupiny. Průměrný denní přírůstek byl ve třech měsících věku o 28% 
vyšší u telat v pokusné skupině.

Test Super Heifer v Rusku v roce 2016

Skupina

Průměrná
živá hm. na 

začátku
pokusu

(kg)

Průměrná živá
hmotnost za 90 

dnů
(kg)

Celkový přírůstek
(kg)

Průměrný denní
přírůstek v 

testačním období
(g)

Průměrný denní
přírůstek v 

testačním období
(g +/- v %)

Kontrolní 43,6 108,6 65 0,722
Pokusná 44,4 127,7 83,25 0,935 + 28 %



1 день

Kolostrum Vitamíny + 
železo

Calvistart + mléčná náhražka + kompletní krmná směs + seno Super Heifer Guard + objemné 
krmivo

Calvicol
50 g

Hokostar
235 ml

Calvistart Mléčná náhražka
30 kg

240 l

Hokovit kompletní krmná 
směs

25 kg

Kompletní krmná směs:
480 kg do 6 měsíců věku

s 1% Calvistart
+ seno

HO-181 Super Heifer Guard
75 g / ks / den

Složení objemného krmiva:
seno, píce, travní siláž, vojtěška

od 7 měsíce věku až do prvního otelení

První otelení ve 23 měsících věku Hmotnost = 650 kg Výška v kohoutku = 145 сm   

9 týdnů

6 měsíců věku Hmotnost= 230 kg    

Inseminace ve 14 měsících věku Hmotnost = 420 kg   Výška v kohoutku = 135 cm

1. den života

§ SUPERHEIFER metoda =>  první otelení ve 23 měsících věku
§ Konvenční způsob odchovu => první otelení ve 28 měsících věku

Originální Hokovit metoda odchovu SUPER JALOVIC

~630 кg
137 сm

650 kg
145 сm
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